Termeni & Conditii – Promotie Paste

V1-26.04.2021

1. Promotia “TE PAȘTE CÂȘTIGUL!” se desfasoara in perioada 26.04.2021 – 02.05.2021 si se adreseaza
tuturor utilizatorilor care au cont deschis pe GameWorld.ro si care respecta criteriile de eligibilitate
expuse in cele ce urmeaza.
2. Promotia este divizata in 7 etape zilnice. Fiecare etapa se incheie la ora 23:59.
3. In cadrul fiecarei etape zilnice un jucator poate revendica un singur premiu.
4. Promotia de “TE PAȘTE CÂȘTIGUL!” contine 4 categorii de premii, una din ele fiind si necastigatoare:
• 40 Free Spins Shining Crown
• 30 Free Spins Shining Crown
• 20 Free Spins Shining Crown
5. Distributia premiilor se realizeaza dupa un algoritm automat si aleator.
6. Un jucator poate participa la prezenta promotie o singura data pe zi. Daca sistemul ii va permite
unui jucator sa participle de mai multe ori intr-o zi atunci jucatorul va castiga doar premiul castigat
la prima participare.
7. Pentru a fi eligibil un jucator trebuie sa respecte cumulativ urmatoarele conditii:
• Au minim o depunere realizata pana la momentul acordarii premiului;
• Au numarul de telefon validat.
8. Premiile se vor acorda in maxim 48 de ore doar jucatorilor eligibili.
9. Dupa acordare, jucatorul trebuie sa-si revendice premiul din sectiunea „Promo -> Bonusuri
Disponibile”.
10. Nu vor fi acordare premii in conturile jucatorilor care au blocata optiunea de acordare bonus.
REGULI SPECIFICE – RUNDE GRATUITE
11. Rotirile Gratuite sunt valabile 5 zile de la data alocarii. La sfarsitul acestei perioade, rundele
neutilizate sau castigurile in asteptare provenite din acestea vor fi deduse automat din contul
jucatorului.
12. Toate castigurile obtinute din rotirile gratuite sunt considerate bani reali si se pot retrage fara
conditii de rulaj, cu respectarea politicii de „Depuneri si Retrageri”.
13. Rundele gratuite se acorda la la jocuri alese de Organizator si au miza per spin de 0.2 Lei.
14. Valoarea maxima ce poate fi castigata si retrasa din Rundele Gratuite fara depunere este de 200
de lei. Daca jucatorul continua sa joace castigurile obtinute din Rundele Gratuite, depasind
valoarea mentionata, suma care depaseste 200 lei va fi corectata manual de catre GameWorld.ro.
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REGULI GENERALE

15. GameWorld.ro isi rezerva dreptul de a revoca/bloca/anula bonusul si eventualele castiguri
obtinute din bonus pentru acei jucatori care fac abuz de sistemul de bonusare prin orice mijloace.
Abuzul de bonus include, dar fara a se limita la, urmatoarele conditii:
• Incalcarea in orice fel a termenilor si conditiilor;
• Jucatorul depune doar in momentul in care un bonus este disponibil pe contul sau;
• Valoarea bonusurilor este mai mare decat suma totala depusa;
• Jucatorul acceseaza mai mult de un bonus in 24 de ore;
• Jucatorul acceseaza bonusurile si retrage toate depunerile minime care i-au permis
accesul la bonusuri.
16. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ device/ adresa IP/ cont de joc. In caz de
activitati fraudulente, bonusul va fi anulat iar decizia societatii este finala.
17. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara notificarea
prealabila a jucatorilor.
18. Se aplica T&C generale GameWorld.ro.
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